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அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு....

அன்பாரசு சண்முகம்

தொ�	குப்பா	சிரியர்கள்
க	.சி. வின்தொசன்ட்
அரசு க	ர்த்திக்
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அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு..

ஆசிரியர்: அன்பாரசு சண்முகம்

நூல் உருவா	க்கம்: ஆர	 பிரஸ், செசன்னை%

செவாளியீட்டு அனுசரனை%: Komalimedai.blogspot.in

உரினை9: கிரியேயட்டிவ் க	9ன்ஸ் 4.0 பாடி 
செவாளியிடப்பாடுகிறது. பாடிக்கலா	ம், பாகிரலா	ம். 
வாணிகரீதியில் பாயன்பாடுத்தக்கூட	து.

நூல் வாடிவானை9ப்பு: Creative Tribes

அட்னைட வாடிவானை9ப்பு: Canva.com

அட்னைடப்பாடம்: Pexels.com 

இந்த நூல் செத	னைலாதூரத்திலுள்ள தந்னைதக்கு 9கன் 
எழுதும் கடிதங்கனைளக் செக	ண்டுள்ளது. செபாருநகரில் 
யேந	யேய	டு ஒருவான் பாடும் பா	டுகனைள விவாரிக்கிறது. 
அம்9	வுக்கு 9கன் எழுதும் கடிதங்கள் ஒருவிதம் என்ற	ல்,
அப்பா	வுக்கு 9கன் எழுதும் கடிதங்கள் யேவாறுவித9	க 
உலானைகக் க	ண்பிக்கின்ற%. அதுயேவா என்னை%க் கடிதங்கள் 
எழுதவும், அதனை%த் செத	குத்து மின்னூலா	க்கவும் 
தூண்டியது. வா	சியுங்கள். நன்றி.  

அன்பாரசு சண்முகம்



4

 

1

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

அன்பாரசு  எழுதுவாது.  த	ங்கள்  நலா9	க
இருக்கிறீர்கள	? என் உடலில் 9ஞ்சள் க	9	னைலா பா	திப்பு
இன்னும்  முழுத	க  நீங்கவில்னைலா.  உடல்  யேச	ர்வும்,
9%ச்யேச	ர்வும் வா	ட்டுகிறது.

 தி%சரி  ச	ப்பிடுவாதற்கு  முன்%த	க  அனைறயில்
கீழா	செநல்லி செபா	டினைய நீரில் கலாக்கி குடித்து வாருகியேறன்.
என்%  பாலான்  கினைடக்குயே9	  செதரியவில்னைலா.  அனைறயில்
சனை9யல்  செசய்யும்  முயற்சிகள்  மிக  தூரத்தில்  செதரியும்
விளக்கு  யேபா	லாயேவா  என்னை%  இன்னும்  ஈர்த்துவாருகிறது.
ஆ%	ல்  அதற்கு  எந்த  பாயனும்  இல்னைலா.  க	ரணம்
செநருக்கடிய	% எ%து அலுவாலாகப் பாணிகள்த	ன். 

க	னைலாயில் ஐந்து 9ணிக்கு எழுந்துவிட்டு சிறிதுயேநரம்
பாடிப்யேபான்.  பிறகு,  டீ  குடிக்க  ஜ%	  அண்ணயே%	டு
செசல்யேவான்.  அவார்  உறுதிய	க  டீ  குடிப்பா	ர	  என்று
எ%க்கு செதரிய	து.  க	ரணம்,  க்ரீன் டீ எ% செடட்லி டீ
பா	க்செகட்டுகனைள வா	ங்கி  னைவாத்திருந்த	ர்.  அது அவாரின்
ஸ்னைடல். விஷயத்திற்கு வாருகியேறன். ஏழானைர 9ணிக்கு வாரும்
12ஜியில் ஏறிவிடுயேவான்,  குழா	யில் நீர்  வார	த  ந	ட்களில்
9லாம்  கழிப்பாது  கூட  தி%கரன்  அலுவாலாகத்தில்த	ன்.
எங்கள்  அனைறயில்  தண்ணீர்  நிரம்பிய  பாக்செகட்னைடப்
பா	ர்ப்பாது பா	னைலாவா%த்தில் பிஸ்லாரி வா	ட்டர் கினைடப்பானைத
விட அரித	%து. 
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நீங்கள்  9ருத்துவா9னை%யில்  9%ம்  கலாங்கியபாடி
யேபாசியயேபா	து  என்%	ல்  எந்த  ஒரு  ஆதரவு
வா	ர்த்னைதனையயும்  செச	ல்லா  முடியவில்னைலா.  பாதி%	ன்கு
வாயதிலிருந்து  யேவானைலா  செசய்து  வாருகிறீர்கள்.  அறுபாது
வாயனைத  செத	ட்டபின்னும்  உனைழாப்பு  அலுக்கவில்னைலா
உங்களுக்கு. 

குறிப்பிட்ட  க	லாத்திற்கு  பிறகு  ந	ன்  உங்களுடன்
யேபாசவில்னைலா.  நீங்களும்த	ன்.  க	ரணம்,  இருவாருக்கு9	%
வாயது யேவாறுபா	டு, செபா	துவா	% விஷயங்கள் யேபாசுவாதற்க	%
தனைட  க	லாப்யேபா	க்கில் உருவா	கி வாளர்ந்துவிட்டது. இதன்
அர்த்தம், ந	ன் உங்கனைளப் புறக்கணிக்கியேறன் என்பாதல்லா. 

உங்களது  பாடிக்கும்  பாழாக்கம்  இல்னைலாசெயன்ற	ல்  ந	ன்
இன்று எங்கிருப்யேபான்? என்யேற செதரியவில்னைலா. 

ச.அன்பாரசு
8.2.2016
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அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

அன்பாரசு எழுதுவாது.  நலா9	க இருக்கிறீர்கள	?  தங்களுக்கு
செத	ண்னைடவாலி என்று அம்9	 யேபாசும்யேபா	து செச	ன்%	ர்.
சீரகம்  யேபா	ட்டு  செக	திக்க  னைவாத்த  நீனைர  அருந்துங்கள்.
சரிய	கிவிடும். இங்கு அலுவாலாக சூழால் பாரவா	யில்னைலா. 

உடல்நினைலா  ஒத்துனைழாக்க  யேவாண்டுயே9  என்பாதுத	ன்
இனைறவானிடம் என் யேவாண்டுதல்.  செக	ரியர் அனுப்புவாதில்
ந	ன் செசய்த பிசகு,  நீங்கள் இருமுனைற அனைலாவாது யேபா	லா
ஆகிவிட்டது.  ச	ன்றிதழ்கனைள வாங்கிக்கு செக	டுத்த	ல்த	ன்
சம்பாளக்  கணக்கு  செத	டங்க  முடியும்  என்று
செச	ல்லிவிட்ட	ர்கள்.  அத%	ல்  எ%க்கு  ஏற்பாட்ட
பாதற்றம்த	ன் இப்பிரச்னை%க்கு க	ரணம்.  

செசன்னை%யில்  ச9	ளித்து  வா	ழ்வாதற்க	%  சம்பாளத்னைத
இந்நிறுவா%த்தில்  ந	ன்  செபாறவில்னைலா.  தடு9	ற்றம்த	ன்.
அதிலும் ஒரு 9கிழ்ச்சி,  நீங்கள் அனுப்பி தந்த  5  ஆயிரம்
ரூபா	ய்த	ன். எ%க்கு செபாரும் உதவிய	க இருந்தது. 9தியம்
யேதடிப்பிடித்து செவானைரட்டி னைரஸ் ச	ப்பிடுகியேறன்.  சுத்தம்
என்பானைத  9றந்துவிட்ட	ல்  9ட்டுயே9  இங்கு  ச	ப்பிட
முடியும்.  இரவு  வீடு  திரும்பா  8.30 க்கு  யே9ல்  ஆகிறது.
எனைதயும் கவா%9	க பாடிக்க முடியவில்னைலா. 

சனியன்றும்  அலுவாலாகம்  உண்டு.  அன்று  அனைரந	ள்
யேவானைலா. தலித் முரசு பாத்திரினைகயில் எ%க்கு வாரயேவாண்டிய
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சம்பாள  பா	க்கி  யேத	ர	ய9	க  இரண்ட	யிரம்  ரூபா	ய்
இருக்கும். 

எ%க்கு  உங்களது  சிறுவாயதுத	ன்  நினை%வுக்கு  வாருகிறது.
அனை%த்னைதயும்  உங்கனைளப்  யேபா	லாயேவா  ந	னும்  தனிய	க
எ%க்செக%  உருவா	க்கிக்  செக	ள்ளயேவாண்டும்.  அதற்க	%
யேதனைவா உருவா	கி வாருகிறது. 

ச.அன்பாரசு 
15.2.2016
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அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

வாணக்கம். நலாந்த	யே%?

தி%கரனில் இனைணந்துவிட்யேடன்.  இங்கு சம்பாளக்கணக்கு
செத	டங்குவாதற்க	%  பாணிகள்  ஏறத்த	ழா
முடிவானைடந்துவிட்ட%. தலித் முரசு இதழில் வாரயேவாண்டிய
பா	க்கி  2.,796  ரூபா	ய்  உள்ளது.  இதற்க	க  அவார்களது
அலுவாலாகம் செசன்யேறன். 

”நீங்கள் எங்கள் கணினிகனைள உங்களது உபாயேய	கத்திற்க	க
தவாற	க பாயன்பாடுத்தி இருக்கிறீர்கள்” என்ற	ர் தலித் முரசு
ஆசிரியர்  புனித  பா	ண்டியன்.  இதனை%க்  கண்டுபிடித்த
அரசியல்  தனைலாவார்  செநடுஞ்செசழியன்  செபாண்  உட்பாட
பாலாரது செபாயனைரயும் செச	ன்%	ர்.  ந	ன் அப்பாடிசெயல்லா	ம்
செசய்யவில்னைலா  என்று  ஒற்னைற  வா	ர்த்னைதயில்  பாதில்
செச	ல்லிவிட்டு,  பாணத்னைத  வா	ங்கிக்செக	ண்டு
கிளம்பிவிட்யேடன். 

இவார்களுக்கு யேவானைலா ஆகயேவாண்டுசெ9ன்ற	ல், என்% ச	தி
என்பாது  வானைர  யேகட்டுக்செக	ண்டு  இளிப்பா	ர்கள்.
யேதனைவாயில்னைலா என்ற	ல் 9யியேர என்று 9தித்துப் யேபாசுவாது.
சமூகநீதியேய  இவார்களின்  கரங்களில்த	ன்  இருக்கிறது.
என்னை%  யேக	பாப்பாடுத்திப்  பா	ர்க்க  முயன்ற	ர்கள்.  ந	ன்
எந்த உணர்ச்சினையயும் செவாளிப்பாடுத்தவில்னைலா. 

முத்த	ரத்தில்  என்னை%ப்  பா	ர்த்து  யேபாசுகிற  பாலாரும்,
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ய	ருனைடய சிபா	ரிசு எ% குறுஞ்சிரிப்புடன் யேகட்கிற	ர்கள்.
செரஸ்யூம் அனுப்பி வாந்யேதன் என்ற	ல் ஒயேக முருகன் ச	ர்
ஆள்னு  செச	ல்லு  என்று  வா	ய்விட்யேட  ஒருவார்
செச	ல்லிவிட்ட	ர்.  யேவானைலாயில்  என்னை%  நிரூபிப்பாயேத
இதற்கு  சரிய	%  தீர்வா	க  இருக்க  முடியும்.  என்%,
இத்தனைகய  ஆட்கள்  சுற்றி  இருக்கும்யேபா	து  9%
உனைளச்சல்களும் கூடும். யே9	ச9	% உணவு உடல்நலாத்னைத
செகடுக்கும்  என்பாயேத	டு  9%  உனைளச்சலும்  அயேத
யேவானைலானையச் செசய்யும் என்பானைத நம்புகிறீர்கள	?

உணனைவாத்  தர9	%  இடத்தில்  ச	ப்பிட  நினை%த்த	லும்
னைகயிலுள்ள  குனைறந்த  பாணம்  தடுக்கிறது.  னைடபா	ய்யேட	,
க	லார	யேவா	  வாந்த	ல்  இன்னும்  யே9	ச9	%  செசலாவு
ஏற்பாடும்.  யேசமிப்பில் பாணம் யேசர்ந்த	ல் அலுவாலாகத்திற்கு
அருகியேலாயேய  அனைற  பா	ர்க்க  முடியும்.  6.30 க்கு  பாஸ்சிற்கு
க	த்திருந்து  செநருக்கடியின்றி  யேபா	க  நினை%த்த	ல்  9ணி
9ஆகி விடுகிறது.  வாறட்டு சப்பா	த்தினைய ச	ப்பிட்டுவிட்டு
பாடுக்க  யேவாண்டியதுத	ன்.  அடுத்தந	ள்  விடிய
யேவாண்டியதுத	ன். நன்றி!

ச.அன்பாரசு
20.2.2016
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4

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, நலா9	க இருக்கிறீர்கள	?

யேவானைலா என்பானைதப் செபா	றுத்தவானைர ந	ன் ஈடுபா	ட்யேட	டு
செசய்கியேறன்.  ஆ%	ல்  9யிலா	ப்பூரிலிருந்து  யேக.யேக.நகர்
செசன்று  யேசர்வாது  யே9	ட்சத்திற்கு  தவாம்  இருப்பாது
யேபா	லாயேவா இருக்கிறது.  9	னைலாயில்  12ஜி பாஸ்ஸில் ஏறுவாது
அய்யப்பாச	மி  யேக	விலின்  பாதிசெ%ட்ட	ம்  பாடி  ஏறுவாது
யேபா	லாயேவா இருக்கிறது. அவ்வாளவு கூட்டம். 

உடுப்பி  பாஸ்  ஸ்ட	ப்பில்  இறங்கும்யேபா	து,  ந	ன்கு  யேபார்
சுற்றி நின்று அடித்து உனைதத்தது யேபா	லா உடல் வாலிக்கிறது.
துயரம்...  தூங்குவாதற்க	க  இவ்வாளவு  யேநரம்  செசலாவாழிக்க
யேவாண்டு9	 என்று யேய	சனை% வாந்துசெக	ண்யேட இருக்கிறது.
அலுவாலாகத்திற்கு  பாக்கத்தில்  அனைறனைய  எடுப்பாது
புத்திச	லித்த%ம். 

இங்குள்ள பாரத் என்ற பிர	9ணர் 9ட்டுயே9 செநருக்க9	%
நண்பார். எங்கு யேபா	ய் ச	ப்பிடலா	ம், பாட்செஜட் யே�	ட்டல்
எதுசெவா%  அனைடய	ளம்  க	ட்டி%	ர்.  பிற  ஆட்கள்
எல்லா	ம்  செநல்னைலா,  தூத்துக்குடினையச்  யேசர்ந்தவார்கள்.
இவார்கள்  ய	ருடனும்  என்%	ல்  ஒட்ட  முடியவில்னைலா.
சம்பாளம்  வாந்ததும்  உங்களுக்கு  பாணம் கட்டி  முத்த	ரம்
இதழ்  வாரும்பாடி  செசய்கியேறன்.  இந்த  புத்தகம்  செபாரு
நகரங்களில்  உள்ள  கனைடகளில்த	ன்  கினைடக்கும்.
இரு9	தங்களுக்குப்  பிறகு  ந	ன்கு  ந	ட்கள்  லீவு
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யேபா	ட்டுவிட்டு ஊருக்கு வார நினை%த்துள்ளயேளன். 

9ஞ்சள்  க	9	னைலாக்க	%  யேச	தனை%  இன்னும்
முடியவில்னைலா.  இதனை%  பாரியேச	தித்தபிறகு,  உணவு
முனைறனைய கவா%9	கப்  பின்பாற்ற  யேவாண்டும்.  செக	டுக்கல்
வா	ங்கலில்  எ%க்கு  சிறிதும்  திறனை9  இல்னைலா.
சம்பா	திப்பானைத  விட  அதனை%க்  க	ப்பா	ற்றுவாது  செபாரும்
திறனை9  என்று  யேத	ன்றுகிறது.  நண்பார்களுக்கு  எனைதயும்
விளக்க யேவாண்டியதில்னைலா. எதிரிகள் ந	ம் கூறும் எனைதயும்
ஏற்கப்யேபா	வாதில்னைலா  என்ற  முன்யே%	ர்  கூற்றுத	ன்
திடீசெர% நினை%வுக்கு வாருகிறது. 

ச.அன்பாரசு
28.2.2016
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5

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு,

நலா9	க இருக்கிறீர்கள	?

ர	9கிருஷ்ண  9ட  9ருத்துவா9னை%யில்  சிலா
யேச	தனை%கனைள  செசய்ய  யேவாண்டியுள்ளது.  9ஞ்சள்
க	9	னைலாக்க	% சிறப்பு சிகிச்னைச யேதனைவாய	 இல்னைலாய	
என்பானைத  முடிவு  செசய்ய  இந்த  யேச	தனை%கள்  யேதனைவா
என்று செச	ல்கிற	ர்கள்.  முத்த	ரம் வா	ர இதழ் இனி நம்
வீட்டிற்கு  வாரும்.  அதற்க	%  ஏற்பா	டுகனைள
செசய்திருக்கியேறன். உங்கள் செபாயரியேலாயேய இதழ் வாரும். 

சம்பாளம்  4ஆம்  யேததி  கினைடத்தது.  உள்ள	னைடகள்,
பாழாங்கள் வா	ங்கியே%ன்.  அனைறக்கும்,  அலுவாலாகத்திற்கு9	%
செத	னைலாவு வாருந்தும்பாடிய	% பிரச்னை%ய	கயேவா இருக்கிறது.
9யிலா	ப்பூரில்  அனைற  கினைடக்கு9	  என்று
பா	ர்க்கயேவாண்டும். குங்கு9த்தில் ந	ன் ஏதும் எழுதவில்னைலா.
அப்பாடி  எழுதி%	ல்  அந்த  இதனைழா  ந	ன்  உங்களுக்கு
அனுப்பி னைவாப்யேபான். 

தலித்  முரசு  இதழில்  மீதிப்பாணம்  வா	ங்குவாதற்கு  பாட்ட
பா	டு செக	ஞ்ச நஞ்ச9ல்லா.  தலித்துகயேள கூட குறிப்பிட்ட
நினைலாக்கு  வாந்ததும்,   அடுத்தவார்கனைள  சுரண்டி
பிர	9ணர்கனைளப் யேபா	லாயேவா 9	றிவிடுகிற	ர்கள்.  யேபாசுவாது
சமூகநீதி  என்ற	லும்  அவார்களின்  சிந்தனை%கள்,  யேபாச்சு
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எல்லா	வாற்றிலும் ச	க்கனைட ந	ற்றம் அடிக்கிறது. 

ச.அன்பாரசு
6.3.16
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6

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 
வாணக்கம். 

நீங்கள் நலா9	க வா	ழா இனைறவானை% யேவாண்டுகியேறன். 

உங்களுனைடய ர	சி  பாற்றி  எ%க்குத்  செதரிய	து.  ஆ%	ல்
கன்னி  ர	சி  என்று  யேகள்விப்பாட்ட  வானைரயில்  அதற்கு
உருப்பாடிய	%  நற்பாலான்கனைள ந	ன்  ந	ளிதழ்களில்  கூட
பாடித்தது இல்னைலா. கடுனை9ய	% வாறுனை9, யேபா	ர	ட்டங்கள்,
தரித்திரத்னைத  அனுபாவித்து  கடந்து  வாரயேவாண்டியிருக்கும்
என்பாதுத	ன்  ந	ன்  பாடித்த  யேஜ	திட  நூலில்
எழுதியிருந்தது. யேஜ	திடருக்கு கூட கன்னி ர	சிக்க	ரர்கள்
ஏயேத	  செகடுவினை%  செசய்திருக்கிற	ர்கள்  யேபா	லா  என்று
நினை%த்துக்செக	ண்யேடன். 

உங்களுனைடய கஷ்டங்கள்,  சிர9ங்கள் இசெதல்லா	ம்  ர	சி
க	ரண9	கத்த	ன்  நடந்தது  என்று  கூறவில்னைலா.
பாடிக்க	9ல்,  கற்ற  செத	ழில்திறனை%  னைவாத்து  முன்யே%ற
நினை%க்கும் ஒருவாருக்கு வா	ழ்க்னைக யேவாறு எப்பாடி அனை9ய
முடியும்?

ந	ன்  உங்களிடம்  கற்றுக்செக	ண்ட  விஷய9	க
யேநர்னை9னையயும்,  ஏற்றுக்செக	ண்ட செபா	றுப்னைபா கவா%9	க
நினைறயேவாற்றுவானைதயும்  முக்கிய9	%த	க  நினை%க்கியேறன்.
இன்று  எ%க்கு  அலுவாலாகத்தில்  கினைடக்கும்  யேவானைலாகள்
பாலாவும்  பிறர	ல்  ஏற்கப்பாட	தனைவா.  ந	ன்  முடிந்தளவு
கவா%9	க செசய்ய முயன்று வாருகியேறன். 

வா	ழ்க்னைக முழுக்க செத	டரும் சிலா பிரச்னை%கள் கடந்து
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கடன்  செக	டுக்க	9ல்  இருந்த	ல்  வா	ழ்க்னைக  நன்ற	க
இருக்கும் என்பாதற்கு ஆத	ர9	% சம்பாவாங்கள் நடந்த%.
நீங்கள்  அடிக்கடி  பாழானி  முருகன்  யேக	வில்,  திருப்பாதி
செபாரு9	ள்  யேக	விலுக்கு  யேபா	வாது  பாற்றி  ந	ன்
கவானைலாப்பாட்டயேதயில்னைலா.  அந்த  யேக	வில்களிலிருந்து
எ%க்கு கினைடக்கும் பிரச	த அளவு குனைறயும்யேபா	துத	ன்
யேரஷன் அரிசி கினைடக்க	த குடும்பாஸ்தன் யேபா	லா 9%ம்
பாதறியிருக்கியேறன். 

நீங்கள்  உங்கள்  ர	சிப்பாடி  வாணங்கயேவாண்டியது  புதன்
என்ற	லும்,  செபாரு9	னைள  வாணங்கி%	யேலா  யேபா	து9	%து.
நிச்சயம்  ந	ன்  யேபாசும்  விஷயங்கனைள  நீங்கள்  முன்%யே9
அறிந்திருப்பீர்கள். அனை%த்னைதயும் பாட்டியலிட்டு செசய்பாவார்
என்பாத	ல்,  இந்த  விஷயங்கனைள  அறிந்து  க	லா
இனைடசெவாளியில்  பா	திப்புகனைள  யேக	விலுக்குச்  செசன்று
குனைறத்து செக	ள்கிறீர்கள் என்று நம்புகியேறன். 

எட்ட	ம்  வாகுப்பு  வானைர  பாடித்த  உங்கள்  திட்டமிடல்
9ற்றும்  கவா%த்தி%	ல்த	ன்  உங்கள்  பிள்னைளகள்
இருவானைரயும்  பாட்டப்பாடிப்பு  வானைர  பாடிக்க  னைவாக்க
முடிந்திருக்கிறது.  உங்களது  உனைழாப்பு,  யேநர்னை9ய	%
செசயல்பா	டுகனைள இன்றும் ந	ன் நினை%த்துப் பா	ர்க்கியேறன்.
தந்னைத  தன்  9கன்களுக்கு  கற்றுத்தரயேவாண்டியது,  த	னைய
யேநசிப்பானைதத்த	ன்  என்று  கூறுவா	ர்கள்.  அந்த  வானைகயில்
ந	ன் உங்களிடம் கற்க ஏதுமில்னைலா.  

ச.அன்பாரசு
14.3.16
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7

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 
வாணக்கம். நலாம் வா	ழா இனைறனைய யேவாண்டுகியேறன். 

ந	ன்  இங்கு  நலா9	க  இருக்கியேறன்  என்று  செச	ல்லா
முடியவில்னைலா.  9ஞ்சள் க	9னைலாக்க	% செடஸ்ட் எடுக்க
பார்மிஷன்  செச	ல்லிவிட்டு  9ருத்துவா9னை%க்கு
ஓடிக்செக	ண்டிருக்கியேறன்.  இன்னும்  ஒரு  செடஸ்ட்
பா	க்கியுள்ளது.  அனைத  எடுத்துவிட்ட	ல்  அம்முடிவுப்பாடி
9ருந்துகனைள ச	ப்பிடும்பாடி இருக்கும். 

ஒரு  ரூபா	ய்  ஆயேலா	சனை%க்  கட்டண9	க
வா	ங்கிக்செக	ண்டு  9ருத்துவாம்  பா	ர்க்கிற	ர்கள்.  உடயே%
ந9க்கு  இவார்கனைள  பா	ர	ட்டத்  யேத	ன்றும்.  ஆ%	ல்
கவா%9	க  யேந	ய	ளிகனைளக்  கவானித்துப்  பா	ர்ப்பாதில்னைலா.
இலாவாச  9ருத்துவா9னை%  என்ற	யேலா  அங்கு
பாணிபுரிபாவார்களுக்கு  உடலிலும்  9%திலும்  சுண்டுவிரல்
அளவுக்கு அலாட்சியம் முனைளத்து விடுகிறது. 

யேவானைலாகள் கூடியுள்ளத	ல், உடல் நலினைவா மூனைளச்யேச	ர்வு
இன்னும்  கூட்டுகிறது.  நீங்கள்  அடிக்கடி  இரு9ல்
9ருந்துகனைள வா	ங்கி ச	ப்பிடுவீர்கள் அல்லாவா	?  அதனை%
9த்திய  அரசு  தனைடசெசய்து  உள்ளது.  அதில் ஆபாத்த	%
யேவாதிப்செபா	ருட்கள்  ஏயேதனும்  இருக்கலா	ம்.  யேதனை%
மித9	%  செவாந்நீரில்  கலாந்து  ச	ப்பிட்ட	ல்  சளி,
இரு9லுக்கு  பாயன்  கினைடக்கும்.   உணனைவாயும்  கற	ர	க
உண்ட	ல் பிரச்னை% இல்னைலா. 
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9யிலா	ப்பூருக்கு  ரூம்  பா	ர்த்து  வாந்துவிட  நினை%த்த	லும்,
க	னைச  நினை%த்த	ல்  பாய9	க  இருக்கிறது.  னைகயில்  க	சு
இல்லா	9ல்  செசன்னை%யில்  ஒருந	ள்  கழிவாயேத  கடி%ம்.
இப்யேபா	னைதக்கு  யேக.யேக.நகர்  விட்டு  கிளம்புவாது
சந்யேதகம்த	ன். 

உடல்நலான்  ஒத்துனைழாத்து  இந்த  யேவானைலாயில்  செத	டர்ந்து
நீடிக்க  முயன்ற	ல்  நன்ற	க  இருக்கும்.  இனி  அடுத்து
எங்யேக  செசன்று  தங்கி%	லும்,  அந்தப்  பாகுதியில்த	ன்
சிறிதுக	லாம்  வா	ழும்பாடி  இருக்கும்  எ%  நினை%க்கியேறன்.
எனைதயும்  என்%	ல் இப்யேபா	னைதக்கு உறுதிய	க  செச	ல்லா
முடியவில்னைலா.  ஆ%	ல்  உங்களுக்கு  அதுபாற்றிய
தகவால்கனைளச் செச	ல்லுயேவான். 

தலித்  முரசு  பாத்திரினைகயில்  மீதிப்பாணம்  கினைடத்தனைத,
அனைதத்  யேதடி  அனைலாந்த  ந	னையப்  யேபா	ன்ற  அனைலாச்சல்
9றக்கடித்து  விட்டது.  9யிலா	ப்பூரிலிருந்து
நுங்கம்பா	க்கத்திற்கு  நடந்து  செசன்று  வா	ங்கியே%ன்.  ஏன்
இப்பாடி  என்கிறீர்கள	?  என்%யே9	  யேத	ன்றியது
அப்பாடியேய  நடந்துவிட்யேடன்.  இப்செபாருநகரில்  பாணம்
தவிர்த்து எதுவும் நம்பிக்னைக தருவாத	க இல்னைலா. 

ச.அன்பாரசு
21.3.2016
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8
அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, வாணக்கம். 

நலா9	க இருக்கிறீர்கள	? விபாத்தி%	ல் ஏற்பாட்ட வாலி 
இன்னும் உங்களுக்கு செத	னைடயில் இருக்கும். நீங்கள் 
நலாம்செபாற செபாரு9	னைள பிர	ர்த்திக்கியேறன். விபாத்து என்பாது
தற்செசயலா	%து என்பாத	ல் அதில் ந9து கட்டுப்பா	டு 
எதுவும் கினைடய	து. 

விபாத்து ஏற்பாடுவாதற்கு முன்%ர் முதல் அறிகுறி யேநரும். 
ந9து கவா%ம் குனைலாந்துயேபா	வாதுத	ன், அது.  இதற்கு ந9து 
ஜ	தகத்திலுள்ள பிரச்னை%கள் முதல் க	ரணம். அடுத்து, 
நம்னை9ப் பா	ர்த்து செபா	ற	னை9ப்பாடுபாவார்களின் பா	திப்பும் 
உண்டு. இந்த வினைளவுகனைள ந9க்கு க	ட்டுவாது ந	ம் 
வாளர்க்கும் க	ல்நனைடகள், செசல்லாப்பிர	ணிகள்த	ன். 
இனைதத் தவிர்க்க முடிய	து. ஆ%	ல் கடுனை9னையக் குனைறக்க
குலாசெதய்வா வாழிபா	ட்னைடச் செசய்யலா	ம். 

ந	ன் ச	மி கும்பிடும்யேபா	து வாணங்குவாது 9ட்டுயே9 
செசயலா	கவும் எண்ண9	கவும் இருக்கிறது. எந்த 
யேவாண்டுதல்கனைளயும் சரிய	க நினை%த்து ச	மி 
கும்பிட்டத	க எ%க்கு நினை%வில்னைலா. உறவுகள் த9க்க	%
லா	பா, நஷ்டக்கணக்குகனைள யேபா	ட்டுக்செக	ண்டு வாலாம் 
வாரும்யேபா	து இனைறவானை% 9ட்டுயே9 நம்பா முடியும். 
அறிவுக்க	% சரிய	% துனைணய	க 9னை%வி 
அனை9ய	தயேபா	து ஆண் முழுக்க தனினை9யியேலாயேய 
அனை%த்து முடிவுகனைளயும் எடுக்க யேநரிடும். 
எந்தக்கூட்டத்திலும்  த%க்க	% பா	னைதனைய த	யே% 
யேதர்ந்செதடுக்க நினை%த்து சிந்திப்பாவான் தனிய	கத்த	யே% 
இருக்கமுடியும்? 
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நன்றி !

ச.அன்பாரசு
10.4.2016
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9
அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, வாணக்கம். 

ந	ன் இங்கு நலாம். நீங்கள் நலா9	க இருப்பீர்கள் என்று 
நினை%க்கியேறன். செவாயில் செசன்ற ஆண்னைடவிட இந்த 
ஆண்டு அதிகம் க	ய்கிறது. பாருத்தி உனைடனையத் தவிர 
யேவாசெறதுவும் அணிய முடியவில்னைலா. பாருத்திய	%	லும் 
பாதினை%ந்து நிமிடத்தில் நனை%ந்து வியர்னைவா வா	னைட 
மூக்னைகத் துனைளக்கிறது. 

இந்த ஞா	யிறு எங்கும் செவாளியில் செசல்லாவில்னைலா. 
அனைறயில் ஜ%	 சனை9த்த	ர். இரவில் உள்யேள பாடுக்க 
முடிவாதில்னைலா. கடுனை9ய	% புழுக்கம். 9னைழா, செவாயில் 
இரண்னைடயும் அப்பாடியேய இந்த அனைற அப்பாடியேய 
கண்ண	டி யேபா	லா பிரதிபாலித்துவிடுகிறது. சிலா ந	ட்கள	க 
9	டியில்த	ன் தூக்கம். ந	ன் எழுதும் கட்டுனைரகனைள 
நீங்கள் பாடித்திருக்க 9	ட்டீர்கள். கவானிப்பீர்கள் என்று 
நம்புகியேறன். முத்த	ரத்திற்கு எந்த விளம்பாரமும் 
வாருவாதில்னைலா. இத%	ல் இதற்கு விற்பானை%யும் கினைடய	து.

9ஞ்சள் க	9	னைலாக்க	க கீழா	செநல்லி 9ருந்னைத தி%சரி 
குடித்து வாருகியேறன். வீட்டில் சனை9த்த உணனைவா 
ச	ப்பிட்ட	யேலா உடல் சரிய	கிவிடும். முழு உடல் 
பாரியேச	தனை%னைய நீங்கள் செசய்யப்யேபா	வாத	க அம்9	 
செச	ன்%	ர். இதற்க	% யேச	தனை%கனைள 
9ருத்துவா9னை%க்கு 9ருத்துவா9னை% 9	ற்றிச் 
செச	ல்லுகின்ற%ர். செபா	ரித்தல், வாறுத்தல் இல்லா	த 
உணவுகனைளச் ச	ப்பிட்டு, செக	ழுப்பு செக	ண்ட கறி 
யேபா	ன்றவாற்னைற தவிர்த்த	யேலா யேபா	தும். 

நன்றி!
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ச.அன்பாரசு
24.4.16
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10
அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, வாணக்கம்.

நலா9	க   இருப்பீர்கள் என்று நம்புகியேறன்.  ந	ன் இங்கு
9ருந்துகனைள  விட	9ல்  ச	ப்பிட்டுக்  செக	ண்டிருக்கியேறன்.
வாரு9	%ம்  பாற்றிய  கவானைலா  எப்யேபா	தும்  இருக்கிறது.
செசய்யும் யேவானைலாக்கு 9திப்பா	% சம்பாளம் கினைடக்கவில்னைலா
என்று பாடுகிறது. 

திரு9ணம் பாற்றி யேகட்டிருந்தீர்கள். அது பாற்றி எ%க்கு எந்த
யேய	சனை%யும்,  சிந்தனை%யும்  இல்னைலா.  நீங்கள்  ய	ருக்கும்
எந்த  வா	க்குறுதியும் செக	டுக்க  யேவாண்ட	ம்.  சயேக	தரரின்
திரு9ணம்  நடந்தவிதயே9  அதிர்ச்சிய	க  இருந்தது.
செபாரும்பா	லா	% செசலாவுகனைள ந	யே9 ஏற்றுக்செக	ண்டதற்கு
என்% க	ரணம் என்று செதரியவில்னைலா. 

உங்களுக்கு  சயேக	தரரிடம்  நினைறய  பா	சம்  இருக்கிறது
என்று  நினை%க்கியேறன்.  அவார்  எப்பாடி  யேய	சிப்பா	ர்
என்பானைத உங்கள	ல் தீர்9	னிக்க முடியவில்னைலா என்பானைத
ந	ன் நம்பாவில்னைலா.  இந்த வானைகயில் ஒப்பிட்ட	ல் எ%க்கு
சிலா  நண்பார்கயேள  உள்ள%ர்.  ச	தி  ச	ர்ந்த  உறவுகனைள
ந	ன் செபாரித	க  நினை%ப்பாதில்னைலா.  சயேக	தரருக்கு  நீங்கள்
உதவுவாது பாற்றி எ%க்செகந்த ஆட்யேசபானை%யும் கினைடய	து.
அது உங்கள் விருப்பாம். சுதந்திரமும் கூட. 

நன்றி!

ச.அன்பாரசு
7.5.16
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11

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, வாணக்கம். 

நலா9	க இருக்கிறீர்கள	?  ந	ன் எ%து ஜ	தகம் பாற்றி சிலா
விஷயங்கனைள  யேச	தித்துப்  பா	ர்த்யேதன்.  எ%க்கு
செபாரும்பா	லும்  ர	சிபாலான்களியேலாயேய  நல்லா  பாலான்கள்
கினைடத்தது  கினைடய	து.  இதில்  ஜ	தகத்தில்  என்%
கினைடக்கப்யேபா	கிறது?  அப்பாடித்த	ன்  நண்பார்  ஜ%	வும்
செச	ன்%	ர். 

அவார்  இதனை%  நம்புகிற	ர்.  ந	ன்  அதனை%  அறிவியல்
முனைறய	க  ஏற்கியேறன்.  அத	வாது  கணக்கீடுகள்.  நடக்கும்
அனை%த்திற்கும் முன்யே%	ர் வினை%த	ன் க	ரணம் என்று
வாருத்தப்பாட்டு உட்க	ர்வாத	ல் என்% கினைடக்கும்? 

உண்னை9யியேலாயேய  பாணம்  என்பானைத  செபா	ருட்ட	க
எடுக்க	9ல்  யேச	திடர்  ஒருவார்  ஜ	தகம்  பா	ர்த்த	ல்
9ட்டுயே9 இது ச	த்தியம். பூமியும் சுற்றுகிறது. பூமியிலுள்ள
ந	மும்  அதன்பாடியேய  இயங்குகியேற	ம்.  எ%யேவா
யேஜ	திடத்தில்  துல்லிய9	%  பாலான்கனைள  கண்டறிவாது
கடி%ம்.  அப்பாடியும் சரிய	கச் செச	ல்லிவிட்ட	ல்,  ந9க்கு
யேநரும்  துயரங்கனைளத்  தடுக்க  முயற்சிக்கலா	ம்.  நீங்கள்
யேபாசும்  திரு9ணம்  ச	த	ரண  க	ரிய9ல்லா.  நினைறய
யேச	தனை%கள், செநருக்கடிகள் உள்ள%.

ச.அன்பாரசு
26.5.16
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12

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு,

வாணக்கம். 

வா	ழிய நலாம்.  திரு9ண வா	ழ்க்னைக நீ என்% எதிர்பா	ர்ப்பு
னைவாத்திருக்கிற	யேய	 அதற்கு அப்பாடியேய எதிர	க இருக்கும்
என்ற	ர்  நண்பார்  ஜ%	.  அயேத  யேநரத்தில்  அவார்  ஒரு
செபாண்னைண  க	தலித்துக்செக	ண்டிருக்கிற	ர்.  அவார்  தன்
அனுபாவாங்களிலிருந்து இப்பாடி செச	ல்லியிருக்க யேவாண்டும். 

வா	ழ்க்னைகனைய சுமுக9	க நடத்திச்செசல்லா  யேதனைவாய	%னைவா
கினைடத்த	ல் சரி.  தி%மும் வீட்டில் யேபா	ர்  புரிந்துவிட்டு
செவாளியில்  செசல்வாது  ச	த்திய9	க	துத	யே%?  இதற்கு
உத	ரண9	க  உங்கள்  திரு9ண  வா	ழ்க்னைகனையச்
செச	ல்லாலா	ம்.  உறனைவா  முறித்துக்செக	ள்ள	9ல்  நீங்களும்,
அம்9	வும்  ஒன்ற	க  இருக்க  சிலா  க	ரணங்கள்
இருக்கலா	ம்.  ஆ%	ல்  இன்று  புதிய  தனைலாமுனைறயி%ர்
தங்களது  சுதந்திரத்னைத  9ட்டுயே9  முக்கிய9	க
கருதுகின்ற%ர்.  ய	ரும்  உங்கள்  அளவுக்கு
சகிப்புத்தன்னை9யேய	டு இருப்பாதில்னைலா. அதற்கு அவாசியமும்
இல்னைலா என்கிற	ர்கள். 

செபாண்  த%க்க	%  செபா	ருள	த	ரத்  யேதனைவானைய  நினைறவு
செசய்துசெக	ள்ளும் தன்%ம்பிக்னைகனைய திரு9ணத்தில் செபாற
முடியு9	  என்று  செதரியவில்னைலா.  நீங்கள்  சிலா
விஷயங்கனைளப்  பாகிர்ந்துசெக	ள்ள  துனைண  யேவாண்டும்



25

என்ற	ல் திரு9ணம் செசய்துசெக	ள்ளலா	ம்.  ஆ%	ல் சமூக
அழுத்தம்  க	ரண9	க  திரு9ணம் செசய்கியேறன் என்ற	ல்
அது  வாறண்ட  கிணற்றில்  செதரிந்யேத  குதிப்பாது  யேபா	லா.
சரிய	க  அனை9யும்  வா	ய்ப்பு  குனைறவு.  உடல்ரீதிய	க
ஏற்பாடுத்திக்செக	ள்ளும் பாந்தம் அவ்வாளவு எளிதில் முறிக்க
கூடியது  அல்லா.  9றக்கவும்  முடிய	து.  பாரஸ்பார
எதிர்பா	ர்ப்புகள்,  லா	பாங்கள்  இன்றி  திரு9ணங்கள்
நடக்கிறத	 என்று எ%க்கு செதரியவில்னைலா. நன்றி. 

ச.அன்பாரசு
10.5.16
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13

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 
நலாம் வா	ழா வா	ழ்த்துகியேறன். 

ந	ன் செசன்னை%க்கு கிளம்பா ஊரில் யேபாருந்து நிறுத்தத்தில்
நின்யேறன்.  ஆச்சரிய9	க  நீங்கள்  வாந்து  யேபாசிய  பாத்து
நிமிடங்கனைள என்%	ல் 9றக்க முடிய	து. 

இறுதியில்  9%ம்த	ன்  எல்லா	ம்  என்பானைத  நீங்கள்
செச	ன்%னைத  என்%	ல்  ஏற்க  முடியவில்னைலா.
யேஜ	திடரீதிய	க  யேத	ஷம்  என்பாது  யேவாறு.  குறிப்பிட்ட
செபாயரில் வாரும் யேத	ஷம் என்பாது யேவாறு.  இரண்டுக்குயே9
பாரிக	ரம் என்ற செபாயரில் செசய்வாது முழுனை9ய	% தீர்வு
கினைடய	து.  கடுனை9னையக்  குனைறக்கலா	ம்.  அல்லாது
உங்களுக்கு  அதனை%  ச9	ளித்துவிடலா	ம்  என்ற
நம்பிக்னைகனைய  9%தில் உருவா	க்குவாத	கவும் இருக்கலா	ம்.
இதில் திட்டவாட்ட9	% பாதில் ஏதும் கூறமுடிய	து. 

கடுனை9ய	க  முயன்று  சிலா  செவாற்றிகனைள  செபாறுபாவாரும்,
அயேத  நினைலாயில்  இருப்பாவார்  மிகச்சிலா  முயற்சிகளியேலா
உச்சிக்கு  செசல்வாதும்  நடப்பாது  எப்பாடி?  நிச்சயம்  இனைத
உங்களுனைடய  அனுபாவாத்தில்  நீங்கள்  பா	ர்த்திருப்பீர்கள்.
உங்களுக்கும் 9%தில் யேகள்வி வாந்திருக்கும்.  இசெதல்லா	ம்
தற்செசயல்  எ%  நிச்சயம்  நீங்கள்  எண்ணியிருக்க
9	ட்டீர்கள். 
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ந	ன் ஏறத்த	ழா  27  வாயதில்த	ன் நம்னை9ச் சுற்றி நடக்கும்
விஷயங்களின்  செத	டர்னைபா  புரிந்துசெக	ண்டிருக்கியேறன்.
முன்%யே9 செதரிந்திருந்த	ல் சிலா விஷயங்களுக்கு வீண	க
வாருந்திருக்க  9	ட்யேடன்.  சிலா  சம்பாவாங்களுக்கு
குற்றவுணர்ச்சி செக	ண்டிருக்க 9	ட்யேடன். சிலா இடங்களில்
9கிழ்ச்சினைய அனுபாவித்திருப்யேபான். 

தனிய	க வா	ழ்வாது என்று திரு9ண9	கதவார்கனைளப் பாற்றி
செச	ல்லுகிற	ர்கள்.  அவார்கள்  சமூகத்துடன்த	ன்
இருக்கிற	ர்கள்.  அவார்களின்  உதவிகனைளப்  செபாற்றும்
இவார்கள்  பிறருக்கு  உதவியும்த	ன்  வா	ழ்க்னைக  நகர்கிறது.
தனிய	க ய	ர் இங்கு என்% செசய்துவிட முடியும். நடக்கும்
விஷயங்கள்  அத%தன்  யேபா	க்கில்  நடக்கட்டும்.  ந	ம்
அப்பாடியேய அதில் மிதக்கும் பாடக	யேவா	ம். 

நன்றி!

ச.அன்பாரசு
19.6.16
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அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

நலாம்  வா	ழா  வா	ழ்த்துகியேறன்.  அலுவாலாகத்தில்  புதிய
யேவானைலாகனைள  முத்த	ரத்தின்  யேவானைலாகயேள	டு  யேசர்த்து
செக	டுத்துள்ள%ர்.  குங்கு9த்தின் யேவானைலாகள்த	ன் அனைவா.
இப்யேபா	னைதக்கு  எழுதுவாது  9ட்டுயே9  நிம்9திய	க
இருக்கிறது.  முடிந்த	ல்  க	சு  யேசர்த்து  யேலாப்ட	ப்  ஒன்று
வா	ங்கயேவாண்டும்.  ஏத	வாது  சுய9	க  எழுத  முயற்சி
செசய்யலா	ம்.  உடல்நலாம்  அனை%த்துக்கும்  ஆத	ரம்.  அது
சரிய	க இருந்த	ல் க	ணும் க%வு னைககூடும். 

இன்று  அலுவாலாக  நண்பார்  ஒருவாரின்  குழாந்னைதக்கு
பிறந்தந	ள் விழா	.  யேபா	கமுடியு9	 என்று செதரியவில்னைலா.
இனைரச்சல்,  ஃயேபா	கஸ்  விளக்குகள்  என்ற	யேலா  9%ம்
கலாவார9	கி விடுகிறது.  என்%	ல் அங்கு சிலா நிமிடங்கள்
நின்ற	யேலா  செநருப்பின் மீது நிற்பாது  யேபா	லா	கி  விடுகிறது.
அங்கு நின்று சக ஊழியர்கயேள	டு யேபாசவும் முடிய	து. 

டியேஜ என்று ஒருவார் வாந்து நின்று டிப்பு சிக்கு டிப்பு சிக்கு
என்று இனைசனைய 9	ற்றி 9	ற்றி யேபா	ட்டு வாயிறு யேபாதிய	க
னைவாத்துவிடுகிற	ர்.  ஏத	வாது  யேக	விலுக்கு  செசல்லா
நினை%க்கியேறன்.  தற்யேபா	து  உள்ள  பாகுதியில்  யேக	வில்கள்
ஏதும் இல்னைலா. 
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சயேக	தயேர	டு  யேபாசியே%ன்.  பாணப்பிரச்னை%  இருக்கும்
யேபா	லா.  என்னிடம்  பாணம்  யேகட்ட	ர்.  ந	ன்  வா	ங்கும்
சம்பாளத்திற்கு  வாட்டி  பிசி%ஸ்  எப்பாடி  செசய்யமுடியும்?
என்னிடம்  இல்னைலா  என்று  செச	ல்லிவிட்யேடன்.  9ஞ்சள்
க	9னைலா பா	திப்பிற்கு கீழா	செநல்லி செபா	டினைய நீரில் கலாக்கி
குடித்து வாருகியேறன்.  செவாளியிடங்களில் ச	ப்பிடக்கூட	து.
ஆ%	ல் எ%க்கு யேவாறு வாழியில்னைலா. 

ச.அன்பாரசு
22.6.16
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அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, வாணக்கம்.

நலா9	க  இருக்க  இனைறனைய  யேவாண்டுகியேறன்.  இயேத	
செசன்னை%யில்  இப்யேபா	து  இனைத  எழுதும்  யேவானைளயில்
9னைழா  செபாய்துசெக	ண்டிருக்கிறது.  யேபா	%முனைற  வீட்டுக்கு
தி%கரன்  ஆன்மிகப்பாலான்  புத்தகத்னைத  செக	ண்டு  வார
நினை%த்யேதன்.  ஆ%	ல்  னைபா  நினைறய  செபா	ருட்கனைள
வா	ங்கியத	ல்  க%9	கிவிட்டது.  இத%	ல்  புத்தகங்கனைள
அடுத்தமுனைற வாரும்யேபா	து செக	ண்டுவாருகியேறன். 

தற்யேபா	து அலுவாலாகத்தில் நிதி ச	ர்ந்த ஒருவார் விடுமுனைற
எடுத்துக்செக	ண்டிருக்கிற	ர்.  அத%	ல்  அவாரின்
யேவானைலாகனைளயும்  என்னை%ப்  பா	ர்க்கச்
செச	ல்லியிருக்கிற	ர்கள்.  இத%	ல்  யேவானைலாகள்  இருனைக
யேத	ள்கனைளயும்  துவாளச்செசய்கின்ற%.  தி%கரனில்  க	சு
குனைறவுத	ன்.  செச	ன்%  யேநரத்திற்யேகனும்  சம்பாளம்
வாந்துவிடுகிறது.  இப்பாடி  ஒரு  நிறுவா%த்னைதக்  கண்டறிய
ஆறு ஆண்டுகள் யேதனைவாப்பாட்டது எ%க்கு. 

உங்களுனைடய  உடல்  உபா	னைதகனைளயும்,  என்னுனைடய
திரு9ணத்னைதயும்  யேபா	ட்டு  குழாப்பிக்செக	ள்ள	தீர்கள்.
இரண்டும்  யேவாறுயேவாறு.  இதனை%  ய	ரும்  திட்டமிட்டு
நடத்திக்செக	ள்ள முடிய	து.  ந	ன் வா	ங்கும் சம்பாளத்தில்
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ஒரு பியேளட் பீப் பிரிய	ணி வா	ங்கிச் ச	ப்பிடயேவா தயங்கிக்
செக	ண்டிருக்கியேறன்.   என்  நலான்கனைளத்  த	ண்டி பிறர்
நலான்களின்  மீது  அக்கனைற  க	ட்டும்  குணம்  எ%க்கு
இன்னும் வாரவில்னைலா. 

9ற்றவார்களின்  வா	ழ்க்னைகயும்  இயேத	டு
செத	டர்புபாடுத்தப்பாடுவாத	ல்  கவா%9	க  இருக்கயேவாண்டும்.
செபாரு9	ள் யேக	விலின் பிரக	ரத்தில் உட்க	ர்ந்துசெக	ண்டு
எழுதுகியேறன்.  9னைழாத்துளி  யேக	விலின்  கற்பா	ளங்களில்
பாட்டு சிதறி,  செவாள்ள நீர	ய்  யேசர்ந்த  யேக	விலின் குளம்
யேந	க்கிபா	ய்கிறது. 

ச.அன்பாரசு
29.6.16
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16

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

நலா9	க  இருக்கிறீர்கள	?  யேக	னைவா,  செபா	ள்ள	ச்சி
நகரங்களில்  யேதங்க	ய்  வினைலா  வீழ்ச்சி  என்று  செசய்தி
பாடித்யேதன். நம் பாகுதிகளிலும் அதன் பா	திப்பிருக்கிறத	?

பா	ல்  செபா	ருட்கனைள  ச	ப்பிடுவாத	ல்  சளி  பிடிக்கிறத	
என்று செதரியவில்னைலா. இரவுகளில் என்%	ல் மூச்சுவிடயேவா
முடியவில்னைலா.  செநஞ்சில்  சளி  இப்யேபா	து  அதிகம்
கட்டுகிறது.  வா	ய	ல்த	ன்  செபாரும்பா	லா	%  யேநரங்களில்
மூச்சு  விடுகியேறன்.  பா	ல்,  தயிர்,  யே9	ர்  எ%  எனைதயும்
இப்யேபா	து  ச	ப்பிடயேவா  பாய9	க  இருக்கிறது.  இதற்கு
9ருந்த	க  பா	ல்  செபா	ருட்களில்  மிளகு  தூவி  ச	ப்பிடச்
செச	ல்கிற	ர்கள். இது எந்தளவு ச	த்தியம் என்று எ%க்குப்
புரியவில்னைலா. 

உடலின்  யேந	ய்  எதிர்ப்பு  சக்தி  யே9	ச9	க  இருக்கிறது.
எ%யேவா,  செநல்லிக்க	ய்  யேலாகியம்  ச	ப்பிட்டு  வாருகியேற%.
யேந	னையத்  தீர்த்யேத  உடலின்  உயிர்சக்தி  தீர்ந்துவிட்டது
யேபா	லாத்  யேத	ன்றுகிறது.   என்%  செசய்வாது  அனை%த்து
க%வுகளுக்கும்  அடிப்பானைட  உடல்த	ன்.  அஸ்திவா	ரம்
ஆட்டம்  கண்டுவிட்ட	ல்  கட்டிடம்  எப்பாடி  நிலாத்தில்
நிற்கும்? 
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இப்யேபா	து  அலுவாலாகத்தில்  முத்த	ரம்  யேவானைலாகயேள	டு
குங்கு9த்தின் யேவானைலாகனைளயும் செசய்து வாருகியேறன்.  அதில்
பானைடப்புகனைள அனுப்புபாவார்களுக்கு பாணத்னைத அனுப்பும்
யேவானைலா. சிறப்பா	க பாணிபுரிய முயல்கியேறன். 

ச.அன்பாரசு
11.7.16
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17

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

நலா9	க  இருக்கிறீர்கள்  என்று  நம்புகியேறன்.  யேநற்றிரவு
வாலுவா	%  9னைழா.  இன்று  க	னைலாயிலும்  கூட  அந்த
ஈரப்பாதம்  க	ற்றில்  உள்ளது.  மூக்கு  கண்ண	டி
துருப்பிடித்து  உனைடந்து  விட்டது.  இத%	ல்  யேவாறு
கண்ண	டி வா	ங்க கனைடக்குச் செசன்யேறன். பியேரம் 9ட்டும்
850,  செலான்ஸ்  4  ஆயிரம்  ரூபா	ய்  வாருகிறது.  ந	ன்
நடுத்தர9	% ரகம் ஒன்னைறத் யேதர்ந்செதடுக்க இருக்கியேறன்.
கனைடக்க	ரர்
கண்ண	டி  செ9லித	க  இருக்கும்  என்று  செச	ல்லி
பாத்த	யிரம் வானைரக்கும் பில் யேபா	டப் பா	ர்த்த	ர். அனைதயும்
ச9	ளித்யேதன். 

தயிர்,  பா	லில்  செசய்த  இனிப்பு  ஏத	வாது  ச	ப்பிட்ட	ல்
உடயே% கடுனை9ய	க  இரு9ல் வாருகிறது.   எ%யேவா பா	ல்
செபா	ருட்கனைள முடிந்தளவு தவிர்த்து வாருகியேறன். உங்களது
கண்பா	ர்னைவா  எப்பாடி  இருக்கிறது?  பா	ர்னைவாத்  செதளிவில்
ஏயேதனும் சிக்கல் இருக்கிறத	? அப்பாடி இருந்த	ல் உடயே%
சிகிச்னைச எடுத்துக்செக	ள்வாது நல்லாது. கண்களில் இருக்கும்
அழுக்னைக  நீக்கும்  9ருந்து  க	ரண9	க,  ந	ன்கு  9ணி
யேநரங்களுக்கு கண் கூசுகிறது. எழுத்துகள், கடிக	ரம் யேநரம்
ஆகியவாற்னைற  பா	ர்ப்பாது  கடி%ம்.  இம்9ருந்து
ஊற்றப்பாட்ட	ல் வாண்டி ஓட்டுவாது கடி%ம். ந	ன் ஆகஸ்ட்
2வாது வா	ரம் ஊருக்கு வாருயேவான் என்று நினை%க்கியேறன். 
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ச.அன்பாரசு
20.7.16

18

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

வாணக்கம்.  நீங்கள்  நலா9	க  வா	ழா  பிர	ர்த்திக்கியேறன்.
எந்தசெவா	ரு  யேவானைலாயிலும்  ந	ன்  சயேக	தரனைரப்  யேபா	லா
நம்பிக்னைகனைய தந்ததில்னைலா. யேந	யுடன் யேபா	ர	டுவாதியேலாயேய
இளனை9யில்  பா	தினைய  செசலாவாழித்துவிட்யேடன்.  பிற
யேநரங்கனைள த	யுடன் செசலாவாழித்யேதன்.  இத%	ல் நினைறய
பிரச்னை%களில்  அறிவுப்பூர்வா9	%  யேய	சனை%கனைள  விட
உணர்ச்சிப்பூர்வா9	% செசயல்கயேள முன்%	ல் வாருகின்ற%.
இப்யேபா	னைதக்கு யேவாறு எதுவும் எழுதவில்னைலா.  யேவானைலாயில்
9ட்டுயே9 கவா%ம் செசலுத்தி வாருகியேறன். 

அருகிலுள்ள  செபாரு9	ள்  யேக	விலுக்கு  9ட்டும்  செசன்று
வாருகியேறன்.  இந்த  ஆண்டும்  நினைறய  யேவானைலாகளும்
செபா	றுப்புகளும்  அளிக்கப்பாடும்  எ%  நினை%க்கியேறன்.
யேவானைலானைய  கவா%9	கவும்  தீவிர9	கவும்  செசய்ய
முயல்கியேறன். 

அலுவாலாகத்திலிருந்து இரண்டு யேபார் யேவாறு நிறுவா%த்திற்கு
பாணி9	றி  செசல்கிற	ர்கள்.  தற்யேபா	து  குங்கு9த்தின்  144
பாக்கங்களில்  எ%து  பாங்யேகற்பு  இரண்டு  பாக்கங்கள்த	ன்.
ஆ%	ல் நினைலானை9 அப்பாடியேய இருக்க	து. வினைரவில் இந்த
இதழிலும்  ந	ன்  கட்டுனைரகனைள  எழுதுயேவான்  என்று
யேத	ன்றுகிறது. 
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செக	டுத்த  யேவானைலானைய  கவா%9	கவும்  செபா	றுப்பா	கவும்
செசய்யயேவாண்டும்  என்று  ந	ன்  கற்றுக்செக	ண்டது
தங்களிடம்த	ன்.  அதனை%  மீண்டும்
நினை%வுபாடுத்திக்செக	ள்கியேறன். 

நன்றி!

ச.அன்பாரசு
24.7.16
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19

அன்புள்ள அப்பா	வுக்கு, 

நீங்கள்  நலா9	க  வா	ழா  பிர	ர்த்திக்கியேறன்.  க	9	னைலா
உடலில்  அதிகம்  பாரவாவில்னைலா  என்று  நினை%க்கியேறன்.
இதற்கு  9	ற	க  பா	திக்கப்பாட்டு ந	ன் இறந்த	லும்  என்
கர்9	  அவ்வாளவுத	ன்  எ%  நினை%த்துக்செக	ள்ள
யேவாண்டியதுத	ன். வா	ழ்ந	ள் முழுக்க எவ்வாளவு கவா%9	க
உணவுப்செபா	ருட்கனைள  ச	ப்பிட்டு  உயிர்வா	ழா  யேவாண்டும்
என்று நினை%த்த	யேலா தனைலா சுற்றுகிறது. 

ஏயேத	 சிலா விஷயங்களுக்க	கத்த	ன் ந	ன் இனைதசெயல்லா	ம்
செசய்து  என்னை%க்  க	ப்பா	ற்றி  வாருகியேறன்  என்று
நினை%க்கியேறன்.  எ%து  மீதி  ந	ட்கனைள  ந	ன்
செசன்னை%யியேலாயேய  கழித்துவிட  முடியும்  என்று
நினை%க்கவில்னைலா.  உங்கனைளப்  பா	ர்க்க  ந	ன்  ஈயேர	டு
வாரயேவாண்டியுள்ளது,  உறவுகளின் செபாரிய  ஆதரவு  ந9க்கு
என்றுயே9  கினைடய	து.  ந	ன்  செசய்யும்  தவாறுகனைள
அனுபாவாங்கனைள எடுத்துக்செக	ண்டு கற்றுக் செக	ள்கியேறன். 

தற்யேபா	து  கூடுதல்  யேவானைலாய	க  தி%கரனில்  வாரும்
கல்வி9லார்  யேவானைலானையயும்  செக	டுத்துள்ள%ர்.  இத்தனை%
செசய்தும் சம்பாளம் உயரு9	 என்று செதரியவில்னைலா. எ%க்கு
இந்த  யேவானைலா  பிடித்திருக்கிறது.  அத%	ல்  சற்று
இளிச்சவா	ய்த்த%9	கவும்  கூட  யேவானைலானையச்  செசய்து
வாருகியேறன். தற்யேபா	னைதக்கு யேவாறு எண்ணமில்னைலா. 
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நன்றி!

ச.அன்பாரசு
24.8.16

இதற்செகல்லா	ம் என் அப்பா	 என்% பாதில் 
செச	ல்லியிருப்பா	ர் என்று நினை%க்கிறீர்கள். செலாட்டர் 
வாந்துதுட	 தம்பி... என்பா	ர். அவ்வாளவுத	ன். 

நினைறவு செபாற்றது. 

நன்றி 

கணியம் சீனிவா	சன்
பிரதிலிபி தமிழ்
பா	லாபா	ரதி
செ9ய்யருள்
கதிரவான் கருண	நிதி
க	ர்ட்டூன் கதிர்


